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Het CTBM wenst u alvast ﬁjne zomermaanden!

Thuismetingen van
zuurstof en koolzuur

Veel gestelde vragen

Contact
Heeft u vragen of opmerkingen? Wij

+ Wat moet ik meenemen naar polibezoek?
Er wordt geadviseerd om bij ieder polibezoek het beademingsapparaat (of de
SD-kaart) en het masker-slangen set mee te nemen. Zo kan gekeken worden naar
eventuele maskerlekkage en kunnen, indien nodig, de
instellingen van beademingsapparaat meteen worden bijgesteld.

staan altijd open voor suggesties.
Centrum voor Thuisbeademing
Maastricht
P. Debyelaan 25
6229 HX Maastricht

+ Heeft policontrole wel zin indien er geen thuismeting heeft plaatsgevonden?
Regelmatig krijgen we de vraag waarom er geen thuismeting van koolzuur en
zuurstof gedaan is voorafgaand aan een polibezoek en of een polibezoek dan wel
nodig is. Het antwoord hierop is dat een thuismeting niet altijd nodig is, maar dat
de arts of verpleegkundig specialist u toch graag wil zien om te kijken hoe het met
u gaat. Hoeveel thuismetingen, huisbezoeken en poliafspraken voor u noodzakelijk
zijn, wordt individueel bepaald. Wel is het zo dat wij als leidraad voor stabiel ingestelde patiënten aanhouden dat zij éénmaal per jaar een thuismeting krijgen met
een telefonisch consult voor de uitslag en éénmaal per jaar een polibezoek zonder
thuismeting vooraf. Soms wordt het polibezoek ook nog gecombineerd met longfunctietesten en/of bloed prikken (bloedgas). Ook kan er aan u gevraagd worden of u
vragenlijsten wil invullen.
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Zoals u wellicht al hebt ervaren, worden er regelmatig thuismetingen gedaan van het zuurstof en koolzuurgehalte. We willen benadrukken dat
bij de aflevering van meetapparatuur
het heel belangrijk is om de werking
van het apparaat te laten uitleggen.
Het instrueren van de werking van
het apparaat én een nulmeting is
nodig om het nachtelijk onderzoek
te laten slagen. In de praktijk hebben
we gemerkt dat wanneer onderzoeken mislukken, het vaak hiermee te
maken had. Vervolgens moeten er
dan weer opnieuw huisbezoeken
worden ingepland, die zowel van u
alsook van ons tijd vragen. Indien u
gemaild en/of gebeld wordt voor het
maken van een afspraak voor het
brengen van meetapparatuur zal er
aangegeven worden dat u ook tijd
dient te reserveren voor de uitleg
van het apparaat en de nulmeting.
Het CTBM hecht eraan dat dit bij de
aflevering wordt uitgevoerd.

Leer Management Systeem (LMS)
Patiënten met beademing, zorgverleners en mantelzorgers die betrokken zijn bij
patiënten met beademing worden door het CTBM geschoold zodat zij weten hoe
ze met beademing om moeten gaan. Om de scholing te verbeteren en landelijk
uniform te laten plaatsvinden, is er een digitale leeromgeving ontwikkeld.
Het nieuwe scholingsprogramma is ontwikkeld en tot stand gekomen door
samenwerking van de vier centra voor thuisbeademing in Nederland. Het
Lees verder op pagina 2

Update vakantie-apparatuur
In de vorige nieuwsbrieven hebben we
reeds gemeld dat het CTBM ingaande
2018 niet meer in de vakantie-apparatuur zal voorzien. De firma Vivisol zal
dit van ons overnemen. We hebben de
afgelopen maanden nodig gehad om
de afspraken juridisch te onderzoeken
en onlangs hebben we definitieve
afspraken gemaakt. De situatie is nu
dat, wanneer u als patiënt besluit een
apparaat bij Vivisol te huren, u een
huurcontract afsluit met Vivisol en wij
daar als CTBM buiten staan. We hebben wel afgestemd om tot een zo klant

vriendelijk mogelijk contract te komen
en die versie zal Vivisol u toesturen.
Het CTBM heeft wel een verantwoordelijkheid in relatie tot het doorgeven
van de gegevens (ten behoeve van
het instellen van het apparaat door
Vivisol). Wij vragen daarom aan u om
een toestemmingsverklaring in te
vullen. Deze voldoet aan de nieuwe
wetgeving voor wat betreft de privacy
(de AVG).
Alle informatie hierover vindt u op
onze website en op de website van
Vivisol.

Vervolg van pagina 1

Bereikbaarheid CTBM

Symposium 25 jaar thuisbeademing

Wellicht heeft u het al opgemerkt; we hebben een
wijziging doorgevoerd voor wat betreft onze telefonische bereikbaarheid. Er is een telefonisch spreekuur op
maandag tot en met donderdag van 09.00-12.00u. Op
vrijdag is dit van 09.00-12.00u én van 14:00-16:00u zodat
we eventuele vragen voor het weekend goed kunnen
afhandelen. Hoe werkt het?

doel hiervan is de kwaliteit van de scholing blijvend te
verbeteren en de wijze waarop de zorg verleend wordt
op elkaar af te stemmen. Het scholingsprogramma is
deels online beschikbaar, zodat zelfstudie mogelijk is.
Bovendien is de scholing uitgebreider dan voorheen. Er is
meer achtergrondinformatie en naslagwerk beschikbaar,
zoals instructiefilms en informatie over de apparatuur
en andere benodigdheden. Hoewel er meer aanbieders
van cursussen voor chronische beademing zijn, kan de
bekwaamheidsverklaring die nodig is voor de zorg aan
chronisch beademden alleen door de centra voor thuisbeademing worden afgegeven. Het nieuwe scholingsprogramma is zowel bedoeld voor patiënten en mantelzorgers alsook voor professionele zorgverleners.
Wat betekent dit voor u en uw mantelzorger(s)?
Er zijn specifieke leerroutes voor u als patiënt en voor uw
mantelzorgers. Hiervoor kunt u terecht op de website
www.ctbscholing.nl. U kunt de online scholing kosteloos
volgen en dit ook aanbieden aan uw mantelzorger(s).
Deze online scholing is zonder toetsing en certificaat.
Mantelzorgers die een vergoeding uit het PGB (persoonsgebonden budget) ontvangen en een certificaat nodig
hebben, volgen de leerroutes voor de professionele zorgverleners. Hier zijn wel kosten aan verbonden.

Op werkdagen kunt u via een keuzemenu kiezen om
doorverbonden te worden met de verpleegkundig consulent of de technische dienst van het CTBM. Daarnaast
wordt in het keuzemenu het telefoonnummer van
Vivisol vermeld voor het bestellen van disposables.
In de middaguren (met uitzondering van de vrijdag) zijn
we alleen bereikbaar voor spoedvragen. Voor niet dringende zaken verzoeken wij u de eerstvolgende werkdag
terug te bellen.
Buiten kantoortijden en op feestdagen verzoeken wij u
voor dringende zaken contact op te nemen met de telefooncentrale van het MUMC+, tel nr 043-3876543, en
vraagt u om doorverbonden te worden met de dienstdoende verpleegkundige van het CTBM.

Afspraak huisbezoek

Tot voor kort werd er voor het maken van een afspraak
voor een huisbezoek alleen telefonisch contact met u gezocht. Sinds enkele weken sturen we u een mail met een
afspraakvoorstel indien we u niet telefonisch kunnen
bereiken. In de mail staat de datum en een tijdsspanne
van 2 uur voor het huisbezoek van de verpleegkundig
consulent van het CTBM. Van belang is dat u een antwoord geeft op deze mail, ook indien de afspraak wel
akkoord is.

Even
kennismaken

Op 6 april 2018 heeft er een groot
landelijk symposium thuisbeademing plaatsgevonden. Voor de
meesten van u is thuisbeademing
inmiddels een vertrouwd en bekend begrip geworden, maar dat

geldt niet voor iedereen, en zeker
ook niet voor elke zorgverlener. Toch
kan elke zorgverlener in aanraking
komen met een patiënt met thuisbeademing en daarom vinden wij
het belangrijk om thuisbeademing
onder de aandacht te brengen. Sinds
25 jaar is de thuisbeademing in
Nederland ondergebracht in 4 centra
(Maastricht, Utrecht, Rotterdam
en Groningen). Om dit jubileum te
vieren werd er een symposium georganiseerd voor zorgverleners. Maar
liefst 350 gasten kregen een afwisselend dagprogramma aangeboden
met lezingen en workshops over
thuisbeademing. We kijken terug op
een zeer geslaagde dag waarbij we
thuisbeademing nog eens goed op
de kaart hebben gezet!

Mijn naam is Bert van den Bosch,
Logistiek medewerker bij het
Centrum voor Thuisbeademing
Maastricht sinds 1 februari 2017.
Velen onder u hebben reeds kennis
met mij gemaakt bij de aflevering
van meetapparatuur bij u aan de
deur. Het is mijn taak om de meetapparatuur bij u langs te brengen,
instructie te geven en een eerste
meting te doen. Zo weten we ook
dat het apparaat bij aflevering
goed functioneert.

Kijk op onze website www.longziekten.mumc.nl

